Zápis z jednání zastupitelstva obce Nicov ze dne 9. 10. 2017
K bodu 1: Starostka Mgr. J. Šašková zahájila ZO a konstatovala, že při počtu 5členů zastupitelstva
je zastupitelstvo usnášení schopné.
Přítomni členové zastupitelstva – J. Šašková, P. Steinbach, J. Josefík, E. Šašková a M. Podsklan.
Hosté: Ing. Vl. Šašek, L. Josefíková
Za zapisovatele byl schválen místostarosta Petr Steinbach,
za ověřovatele zápisu byli zvoleni p. Ing.Vl. Šašek a L. Josefíková.
Starostka Jitka Šašková přečetla program jednání zastupitelstva obce.
Program byl schválen 5hlasy a zastupitelstvo se jím bude řídit.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod a organizační záležitosti obce
Kontrola usnesení a činnost obce za měsíc září
Rozpočtové opatření č. 8/2017, č. 9/2017, č. 10/2017
Žádost Krajský úřad Jihočeského kraje – darovací smlouva
Žádost – povolení kácení stromů – p. Ing. D. Steinbachová
Dodatek ke smlouvě – obecní hospoda
Nabídka od ČEZ
Různé

K bodu 1:
Starostka vysvětlila zastupitelům požadavek auditu o doplnění usnesení ze zasedání 13.3.2017
(usnesení č. 2/2017) bod č.5 – navrhuje hlasování o doplnění usnesení takto: Zastupitelstvo
doplňuje usnesení ze zasedání 13.3.2017 č. 2/2017 bod č.5 – Zastupitelstvo schvaluje zadávací
dokumentaci a výzvu pro výběrové řízení Oprava místní komunikace na p.č. 443/1 a 442.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Usnesení zastupitelstva obce Nicov č. 9A/2017: Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy doplnění usnesení
ze zasedání 13.3.2017 č. 2/2017 bod č.5 – Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu
pro výběrové řízení Oprava místní komunikace na p.č. 443/1 a 442.
Starostka vysvětlila zastupitelům požadavek auditu o doplnění usnesení a navrhuje doplnit usnesení
ze zasedání zastupitelstva dne 10.4.2017 bod č.4 – schválení výběru firmy na zakázku Oprava
místní komunikace na p.č. 443/1 a 442. Zastupitelé dodatečně souhlasí se složením komise
k hodnocení nabídek pro tuto akci a schvalují doplněnou směrnici pro zadávání veřejné zakázky –
účast aspoň jednoho člena zastupitelstva při otevírání a hodnocení nabídek pro veřejné zakázky.
Bod č.4 je veden samostatně pod číslem usnesení č. 3/2017.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Usnesení zastupitelstva obce Nicov č. 9B/2017: Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy doplnění usnesení
ze zasedání 10.4.2017 bod č.4 – schválení výběru firmy na zakázku Oprava místní komunikace na
p.č. 443/1 a 442. Zastupitelé dodatečně souhlasí se složením komise k hodnocení nabídek pro tuto
akci a schvalují doplněnou směrnici pro zadávání veřejné zakázky – účast aspoň jednoho člena
zastupitelstva při otevírání a hodnocení nabídek pro veřejné zakázky. Bod č.4 je veden samostatně
pod číslem usnesení č. 3/2017.
Starostka vysvětlila zastupitelům požadavek auditu na doplnění usnesení ze dne 12.6.2017 bod č.3 –
Závěrečný účet obce Nicov- a navrhuje hlasování o doplnění usnesení takto: Zastupitelstvo obce
Nicov projednává závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku hospodaření a na základě tohoto
projednání souhlasí s celoročním hospodařením obce a to s výhradou nedostatku uvedeného ve
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zprávě o výsledku hospodaření a přijímá opatření: doplnění smlouvy na profilu zadavatele a ukládá
účetní obce, aby bylo účtováno k okamžiku uskutečnění účastného případu. Závěrečný účet
v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztráty, zpráva o výsledcích finančních kontrol, zpráva o
výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Usnesení zastupitelstva obce Nicov č. 9C/2017: Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy doplnění usnesení
ze dne 12.6.2017 bod č. 3 – Závěrečný účet obce Nicov - zastupitelstvo obce Nicov projednává
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku hospodaření a na základě tohoto projednání souhlasí
s celoročním hospodařením obce a to s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku
hospodaření a přijímá opatření: doplnění smlouvy na profilu zadavatele a ukládá účetní obce, aby
bylo účtováno k okamžiku uskutečnění účastného případu. Závěrečný účet v rozsahu rozvaha, výkaz
zisků a ztráty, zpráva o výsledcích finančních kontrol, zpráva o výsledcích přezkoumání
hospodaření za rok 2016
Starostka vysvětlila zastupitelům požadavek z auditu o doplnění usnesení ze dne 24.7.2017 bod č.5
a navrhuje hlasování o doplnění usnesení – Finanční příspěvek na individuální ČOV bude proplacen
příjemci na základě veřejnoprávní smlouvy v podobě individuální dotace.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Usnesení zastupitelstva obce Nicov č. 9D/2017: Zastupitelstvo schválilo 5 hlasy doplnění usnesení
ze dne 24.7.2017 bod č.5 – Finanční příspěvek na individuální ČOV bude proplacen příjemci na
základě veřejnoprávní smlouvy v podobě individuální dotace.
K bodu 2:
Starostka předložila knihu jízd, došlou poštu, pokladní knihu, výpis z účtu České spořitelny i účtu u
ČNB.
Hospodářský objekt pod hospodou – sklad- zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou
dokumentací p.Ing. J. Steinbach s jejíž podobou souhlasí, došlo k přípravě a vyklizení objektu,
vyřízení stavebního povolení a byly obeslány 3 firmy - zadána výzva výběrového řízení malého
rozsahu, ale nepřišla žádná nabídka. Návrh zastupitelů zadat výzvu VŘ malého rozsahu znova a
prodloužit termín realizace akce na 30.9.2018.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Usnesení zastupitelstva obce Nicov č. 9E/2017: Zastupitelstvo pověřuje starostku obce zadáním
výzvy výběrového řízení malého rozsahu dle schválené projektové dokumentace a stavebního
povolení s termínem realizace do 30.9.2018.
Starostka informuje o realizaci umístění závor na lesní cestu Nicov-Krankoty. Ve středu 11.10.2017
přijede zástupce fi.Babor a v nejbližších dnech dojde k jejich umístění. Dopravní značka zákaz
zastavení či stání nelze na navrhované místo – sjezd na lesní cestu mezi Nicovem a Šebestovem.
Budou zde umístěny informační cedule /Mija tisk/.
El. přípojka na vodojem v Nicově v realizaci.
V řešení jsou žádosti o souhlasy soukromých vlastníků k zahájení Územního řízení k výstavbě
ČOV.
Starostka řeší s požárním technikem doplnění chybějícího dle kontroly HZS JČ kraje – část již
doplněno, zbývají požární hlásiče na objekty obce, výstražné tabulky. Bude vyřízena revize na
nádrže LTO v ubytovně. Starostka navrhuje umístění hlásičů na ubytovně realizovat dohodou o
provedení práce s J. Josefíkem.
Schůzka s projektantem na cyklostezku Nicov-Řetenice, Řetenice – Plánský mlýn se oddaluje a
měla by být realizována v tomto týdnu. Starostka informuje, že na stezku musí být vydáno územní
řízení a že je výzva také vypsaná ministerstvem pro Místní rozvoj.
Starostka oficiálně požádala o zřízení zesilovače O2. Žádost byla přijata a zaevidována.
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Cesta kaplička Nicov- Kohoutí kříž bude realizována do konce tohoto roku. Starostka informuje o
dohodě mezi stavbyvedoucím „RD Kopáčkovi“ a stavbyvedoucím cesty, tak že nebude docházet ke
kolizi obou stavenišť. P. Steinbach poukazuje na zajištění příjezdu a komunikaci s majitelem
rodinného domu č.p.14.
Starostka informuje o účasti na školení týkající se auditů, kontrol na obecní projekty dotované z EU
a o návštěvě p. Hlinky z České pojišťovny u níž má obec zřízenou pojistnou smlouvu. Došlo
k prodloužení smlouvy a drobným vylepšením týkající se vyššího pojistného plnění.
K bodu 3:
Diskuse a projednání rozpočtových opatření č. 8/2017, č. 9/2017, č. 10/2017 viz. přílohy č. 2, č. 3,
č. 4. Starostka navrhuje hlasování o schválení výše projednaných rozpočtových opatření.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Usnesení zastupitelstva obce Nicov č. 9F/2017: Zastupitelstvo obce Nicov projednává a schvaluje
rozpočtová opatření č. 8/2017, č. 9/2017, č. 10/2017.
K bodu 4:
Starostka vysvětlila žádost Krajského úřadu Jihočeského kraje – darovací smlouva - příloha č. 5 a
problematiku narovnání pozemků dle skutečného stavu komunikací (Jihočeský kraj) a mezí (Obec
Nicov). Záměr byl vyvěšen-zveřejněn 13.9.2017.
Starostka navrhuje schválení darovací smlouvy dle žádosti Krajského úřadu.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Usnesení zastupitelstva obce Nicov č. 9G/2017: Zastupitelstvo schvaluje podepsání darovací
smlouvy s Krajským úřadem Jihočeského kraje.
K bodu 5:
Žádost o povolení kácení stromu – D. Steinbachová. Jedná se o uschlý čtyř kmen jilmu, který je nad
obecní komunikací a může hrozit pádem. Žádá se pokácení samovýrobou dle platných obecních
podmínek. Proběhlo místní šetření, 9.10. v 17:00.
Hlasování: schváleno 5hlasy
Usnesení zastupitelstva obce Nicov č. 9H/2017: Zastupitelstvo schvaluje žádost D. Steinbachové o
pokácení uschlého jilmu za podmínek samovýroby.
K bodu 6:
Dodatek ke smlouvě s nájemcem a provozovatelem obecní hospody
Dle požární kontroly bylo navrženo starostkou doplnění smlouvy o povinnost nájemce dodržovat a
splňovat předpisy o požární ochraně podle zákona č. 133/1985Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dále je diskutováno doplnění smlouvy o povinnost nájemce zajistit si vývoz žumpy na vlastní
náklady.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Usnesení zastupitelstva obce Nicov č. 9CH/2017: Zastupitelstvo schvaluje doplnění smlouvy
s nájemcem obecní hospody o povinnost dodržovat a splňovat předpisy o požární ochraně podle
zákona č. 133/1985Sb. ve znění pozdějších předpisů a doplnění smlouvy o zajištění a úhradu
nákladů na vývoz septiku/žumpy a pověřuje starostku realizací doplnění smlouvy.
K bodu 7:
Starostka informuje, že přišla nabídka od ČEZu na změnu dodavatele el.energie. Nabídka byla
projednána a bylo navrženo hlasování o jejím schválení.
Hlasování: proti návrhu 4, zdržel se hlasování 1 (P.Steinbach)
Usnesení zastupitelstva obce Nicov č. 9I/2017: Zastupitelstvo odmítlo nabídku firma ČEZ na
změnu dodavatele el.energie.
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K bodu 8:
Zpráva p. Kuberny (firma obchodující s obecním dřevem), že od října 2017 dochází vlivem
kůrovcové kalamity v Německu, ale i v ČR a celé Evropě k nadbytku kůrovcového dřeva na pilách
a poklesu cen dřeva – kulatiny o 10E/m3 u čerstvého dřeva, o 13E/m3 u kůrovcového dřeva a u
kategorie D (shnilé) je ještě větší propad cen s tím, že přesný ceník dřeva dodá starostce a bude
k dispozici zastupitelům. Z tohoto důvodu navrhuje společně s lesním hospodářem zrušit úmyslné
těžby dřeva a zabývat se pouze kůrovcovou hmotou. Lesní hospodář p. Jindřich se omluvil pro
zaneprázdněnost. Aktualizovaný ceník bude doložen přílohou č. 1.
Zpráva starostky o komisi Phare – inventarizace – z dotace má obec počítač, tiskárny apod. Je
navržena smlouva o bezplatném převodu. Starostka navrhuje schválit smlouvu o bezplatný převod
na obec.
Hlasování: schváleno 5 hlasy
Usnesení č. 9J/2017: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku
dle navržené smlouvy z dotace Phare.
Zastupitelstvo projednalo za přítomnosti hospodáře Ing. Vl. Šaška žádost od Honitby Nicov týkající
se zjištění majitele hospodářských domácích zvířat volně pobíhajících na soukromých pozemcích a
výše uvedené bylo navrženo ke schválení.
Hlasování: schváleno 5hlasy
Usnesení č.9K/2017: Zastupitelstvo schvaluje žádost Honitby Nicov a oznámí veřejně záměr zjištění
majitele domácí zvěře volně pobíhající po soukromých pozemcích.
Byla doručena žádost na pokácení většího počtu stromů na obecním pozemku pod Schöpfrovými.
Zastupitelstvo se dohodlo na místním šetření komise (bude přizván lesní hospodář) v pondělí dne
16.10.2017 v 17:00.

Zapsal: P. Steinbach

Ověřili:

L. Josefíková

Starostka: Mgr. J.Šašková

4

Ing. Vl. Šašek

